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400 försvunna 
västsaharier
I februari i år upptäcktes av en slump två massgravar med åtta 
skjutna västsaharier, varav två var barn, i den befriade delen 
av Västsahara nära den marockanska muren, som delar Väst-
sahara i en ockuperad och en befriad del.

I oktober anordnade Kristna Freds ett seminarium i Stock-
holm om de upptäckta massgravarna från 1976. Mahmud Daf 
Buyemaa, vars pappa och bror fanns bland de avrättade no-
maderna, berättade gripande om sin pappa och om allas rätt 
att få veta vad som hänt försvunna anhöriga. 

400 västsaharier är försvunna. Ett ofattbart trauma för så 
många västsaharier. Troligen finns en mängd massgravar i den 
ockuperade delen av Västsahara. Dessa gravar hotas ständigt 
av att förstöras av den marockanska ockupationsmyndighe-
ten. FN-styrkan MINURSO har inte ens mandat att skydda 
dessa gravar, än mindre landets levande västsaharier.
FN-mandatet måste ovillkorligen utökas till att också gälla 
ett skydd för civilbefolkningen och en övervakning av att inga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna sker.

Den 5 december 2012 beslutade den svenska riksdagen att 
ge regeringen i uppdrag att erkänna staten Västsahara. Så har 
inte skett. Utrikesminister Carl Bildt vägrar.

Ett svenskt erkännande av Västsahara skulle bli ett genom-
brott på många sätt. Andra länder inom EU skulle troligen föl-
ja efter och därmed skulle pressen på både Marocko och fram-
för allt Frankrike öka.

Återigen pressar EU-kommissionen på för att driva igenom 
ett nytt fiskeavtal med Marocko, där de västsahariska ockupe-
rade vattnen inte är uteslutna. Sverige och Danmark har signa-
lerat ett nej, men vad händer med de andra medlemsländerna? 
Kommer EU-parlamentet att rösta nej precis som man gjorde i 
december 2011 – om Ministerrådet skulle säga ja?
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EN HISTORIA AV VÅLD OCH SVEK

Västsahara är till två tredjedelar ockuperat av Marocko sedan 
1975. De västsaharier som lyckades fly bor sedan dess i 
flyktingläger i Algeriet. 
   Västsahara, som var en spansk koloni, står på FN:s lista över 
områden som ska avkoloniseras. Sedan 1991 finns en FN-styrka 
på plats för att genomföra en folkomröstning om Västsaharas 
självständighet. Vapenvila råder mellan Marocko och den 
västsahariska befrielserörelsen Polisario sedan dess. Någon 
folkomröstning har dock inte ägt rum på grund av Marockos 
vägran att acceptera ett självständigt Västsahara. Frankrike och 
USA är Marockos främsta supportrar. 

År 2006 undertecknade EU ett fiskeavtal med Marocko, 
där de västsahariska vattnen är inkluderade, vilket strider mot 
internationell lag. 

Marocko är en av EU:s största mottagare av ekonomiskt stöd.
   Sedan maj 2005 har det marockanska förtrycket mot den 
västsahariska befolkningen i de ockuperade delarna ökat.
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SENASTE NYTT

Fiskeavtalet EU-Marocko  
pressas vidare 
Det förberedande mötet inför Minsterrådsmötet om EU:s nya 
fiskeavtal med Marocko tog inget beslut den 1 november 
utan sköt fram omröstningen. 

Medlemsländerna var inte eniga om texten. Sverige och 
Danmark hade redan aviserat ett nej till avtalet. Spanien 
leder gruppen som är för avtalet. Flera länder tänker lägga 
ner sina röster. Ett antal länder tvekar. 

Det mycket kritiserade fyraåriga avtalet ger EU rätt att 
fiska i västsahariskt vatten, vilket inte tillhör Marocko.

Enligt ett rättsutlåtande från FN 2002 är sådana aktiviteter 
dessutom illegala, om de inte sker enligt västsahariernas 
vilja och till deras vinning.

– Ett fiskeavtal mellan EU och Marocko som inte utesluter 
Västsaharas territorialvatten är emot internationell lag, etik 
och respekt för mänskliga rättigheter i Västsahara, meddelar 
Polisario Front 4 november.
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